
 
 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Anexo II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
Concorrência nº 002/2008 

 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 – Prestação de serviços especializados para disponibilização de Sistemas, para a 
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil – SESDEC, na forma e condições abaixo 
relacionadas: 
 
1.1.1 – Fornecimento de um Sistema de Gestão Hospitalar, envolvendo a cessão dos 
fontes, entrega da documentação detalhada correspondente (visão dos usuários e de 
desenvolvimento), transferência de tecnologia com capacitação dos técnicos da SESDEC e 
do Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - 
PRODERJ, adaptação da aplicação às necessidades específicas da SESDEC e implantação 
inicial do aplicativo (executáveis e ambiente de desenvolvimento) nos locais definidos no 
subitem 2.2.  
 
1.1.2 – Cessão de uso de aplicativos, adaptação dos mesmos às necessidades específicas 
da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil - SESDEC, implantação e treinamento dos 
usuários. 
 
1.1.2.1 - Os seguintes aplicativos serão fornecidos em regime de cessão / disponibilização 
mensal, com opção de compra. 
 

a)  Sistema de Gestão de Compras 

b)  Sistema de Controle de Estoque 

c)  Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Recursos Humanos 

d)  Sistema de Controle Orçamentário-Financeiro 

 
1.1.3 - Suporte técnico à operação e aos ambientes de TIC, dos Sistemas acima 
mencionados (subitens 1.1 e 1.1.2.1) e daqueles relacionados no subitem 4.2. 
 
2 – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR 
 
2.1 – Característica do Serviço 
 

a) A empresa contratada deverá garantir, por um período de 01 (um) ano o correto 
funcionamento da versão inicial do aplicativo adquirido, conforme definido no subitem 
1.1.1. A correção de eventuais falhas, sempre que identificadas e formalizadas pela 
SESDEC, será executada pela CONTRATADA sem qualquer custo adicional. 

b) A arquitetura tecnológica dos módulos transacionais do software aplicativo deverá 
obrigatoriamente ser web/3 camadas, inclusive para disponibilização de consultas, 
relatórios e indicadores.  

c) O sistema deverá ter sido desenvolvido a partir da utilização de uma ou mais das 
seguintes linguagens: Dot.net, C#, ASP.Net, Java, HTML, Java Script e PHP.  

d) O Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD deverá ser SQL Server, Oracle 
ou Postgress.  
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e) O sistema deverá ser, ainda, flexível para operar em ambiente Web com banco de 
dados centralizado, em local a ser definido pela SESDEC e PRODERJ, e com bancos 
de dados instalados nos Estabelecimentos de Assistência de Saúde.  

f) O Sistema deverá ser baseado no conceito de Prontuário Eletrônico Único, atendendo 
as exigências da Política Nacional de Informática e Informação em Saúde – PNIIS.  
 

g) O Sistema, ainda, deve prover, de forma integrada ao Prontuário Eletrônico, subsídios 
para a realização de suporte de saúde à distância (Telesaúde), pelas características 
peculiares do estado, no que se refere às dimensões territoriais e aos meios de 
acessos.  

 
2.1.1 O Sistema deverá atender, ainda, as seguintes características:
 

a) Contemplar facilidades de mobilidade, incluindo acesso ao prontuário eletrônico único 
por meio de PDA´s (assistentes pessoais digitais), e confirmações de marcação de 
consultas e horários de medicação por meio de mensagem SMS de celular; 

b) Controle total de acesso baseado em usuários com senhas individualizadas e de 
conhecimento somente do mesmo, com limitações através de grupos de usuários ou 
por funções do sistema; 

c) Controle das transações críticas realizadas com registro do local, horário e usuário 
responsável pelas mesmas, configurando um “log” com possibilidade de eventuais 
auditorias; 

d) O Sistema deverá ser implantado de maneira distribuída com tecnologias e 
ferramentas de banco de dados, que possibilitem o gerenciamento remoto e local; 

e) O Sistema deve garantir a sincronização das bases de dados distribuídas, a serem 
instaladas nas intranets dos Estabelecimentos de Assistência de Saúde, com o banco 
de dados centralizado a ser disponibilizado pela solução, e instalado no local a ser 
definido pela SESDEC e PRODERJ; 

f) O Sistema deve suportar Vlans departamentais, utilizando protocolo de comunicação 
TCP/IP (IP fixo ou dinâmico) e gerenciadas de maneira distribuída ou centralizada.  

g) A solução de Prontuário Eletrônico proposta deverá ter toda a lógica que manipule, 
processe ou critique os dados, na camada de aplicação, escrita pela empresa 
contratada e de propriedade da mesma. Não serão aceitas propostas que utilizem 
aplicativos de terceiros, nem aplicações compostas de produtos, para a atender as 
funcionalidades requeridas.  

h) O Suporte técnico, tanto à operação, incluindo adequação de procedimentos e 
treinamento dos usuários, quanto às manutenções adaptativas e evolutivas do 
Sistema acima mencionado, definido no item 4, deverá ser atendido por profissionais 
com a qualificação técnica explicitadas no subitem 4.3.  

i) Os serviços de Suporte técnico, incluindo a operação assistida, adequação de 
procedimentos e implantação do Sistema, com o correspondente treinamento dos 
usuários, em todos os locais a serem definidos pela SESDEC (Estabelecimentos de 
Assistência de Saúde e Unidades Administrativas) utilizarão, para efeito de 
faturamento, o limite de horas discriminadas no subitem 4.4. Ainda farão uso desse 
mesmo limite de horas, os serviços de Suporte técnico relativos às manutenções 
adaptativas e evolutivas do Sistema. 

j) Antes de colocar operacional a solução proposta, nos Estabelecimentos de 
Assistência de Saúde e Unidades Administrativas da SESDEC, a empresa contratada 
deverá realizar levantamento e adequação do ambiente de negócios para implantação 
do Sistema de Gestão Hospitalar. Esta etapa terá por objetivo levantar e adequar, 
quando aplicável, procedimentos operacionais, táticos e estratégicos de negócio, 
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diretamente relacionados com a implantação do novo Sistema de Gestão Hospitalar. 
Esta conduta norteará e subsidiará implantação deste novo sistema, racionalizando 
este processo e potencializando o seu sucesso. 

2.2  – Local da Execução 
 

a) O local de execução dos serviços será definido segundo critérios estabelecidos pela 
SESDEC. O aplicativo será instalado com seus executáveis e o ambiente de 
desenvolvimento, envolvendo os respectivos fontes, a biblioteca de componentes 
associada e as correspondentes bases de dados, em local a ser definido pela 
SESDEC e PRODERJ.  

b) No subitem 2.5.3 estão descritos os Estabelecimentos de Assistência de Saúde e 
Unidades Administrativas, que fazem parte do escopo inicial da colocação da solução 
em regime operacional, podendo haver alteração segundo as necessidades da 
SESDEC. Os demais locais serão definidos, posteriormente, pela SESDEC. 

 
2.3  – Descrição do Serviço 
 
2.31 A cessão do aplicativo caracterizar-se-á pela: 

 
a) Disponibilização dos arquivos executáveis e das bases de dados componentes do 

pacote referente ao aplicativo em mídia ótica (CD ou DVD), compreendendo o pacote 
de instalação. 

b) Disponibilização de todos os componentes do código fonte do aplicativo e das 
bibliotecas de componentes (sendo ou não fruto de desenvolvimento da contratada) 
em mídia ótica (CD ou DVD). 

c) Instalação de todos os componentes do código fonte e bibliotecas nos computadores 
designados pela SESDEC e PRODERJ, de forma a criar o ambiente de 
desenvolvimento. Esse ambiente deve permitir que uma evolução nesse conjunto 
possa gerar uma nova versão do aplicativo, perfeitamente executável e independente 
de outros componentes. 

d) Disponibilização da documentação do desenvolvimento de cada aplicativo 
compreendendo, pelo menos: diagramas de casos de uso, diagramas de classes, 
diagramas de seqüência, diagramas de componentes, e MER (modelo de entidades 
de relacionamento). 

e) Cessão dos manuais de usuário e de sistema, completamente atualizados, em mídia 
ótica (CD ou DVD) com uma cópia impressa.  

 
2.3.2 Por implantação inicial entende-se a: 

 
a) Configuração do ambiente operacional para que o aplicativo possa funcionar na sua 

plenitude, o que significa preparar as estações de trabalho e os computadores 
servidores para a correta execução do aplicativo, nos locais a serem definidos pela 
SESDEC e PRODERJ. 

b) Instalação dos arquivos executáveis, bibliotecas de componentes e da base de dados, 
o que significa tornar o aplicativo pronto para uso, independente de outros fatores. 

2.3.3 Por capacitação de servidores, com transferência de tecnologia entende-se:
 

a) Capacitação de servidores designados pela SESDEC e PRODERJ, que tem por 
objetivo a formação de mão de obra especializada no sistema, de forma a tornar 
ambos os Órgãos auto-suficientes no suporte ao aplicativo. 
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2.4  – Tarefas Gerais de Implantação 
 

a) Configuração do ambiente onde serão instalados os componentes do aplicativo de 
software. 

b) Instalação do sistema. 

c) Migração do banco de dados atual para nova base de dados. 

d) As alterações nos sistemas legados presente neste edital, para integração com o 
Sistema a ser adquirido são de responsabilidade da contratada, sob a supervisão da 
SESDEC e PRODERJ. 

e) Identificação dos usuários que terão acesso ao sistema e associação dos níveis de 
permissões. 

f) Adequações/Customizações que se façam necessárias para atender às 
funcionalidades descritas no subitem 2.5. 

g) Atualizações dos manuais do sistema e de usuários, após as referidas 
adequações/customizações. 

 
2.5  – Sistema de Gestão Hospitalar 
 

O Sistema deverá contemplar as funcionalidades abaixo, de forma automatizada e 
integrada, utilizando-se somente dos recursos já implementados na aplicação 
ofertada. 

 
2.5.1 - Funcionalidades: 
 

a) Permitir a abertura de prontuário eletrônico único, multidisciplinar, orientado a 
problemas, em todos os níveis de atendimento ao paciente disponíveis nos 
Estabelecimentos de Assistência de Saúde, inclusive com a solicitação de quaisquer 
exames complementares; 

b) Permitir emissão de boletim de atendimento da unidade pré-formatado ou 
customizado; 

c) Permitir criação de formulários dinâmicos de registros de atendimento, conforme a 
especialidade na unidade; 

d) Permitir a implantação de central de marcação de consultas e exames em rede, a 
marcação de consultas das especialidades de uma determinada unidade, a marcação 
de uma consulta ambulatorial de uma unidade, além da geração, exclusão, bloqueio, 
desbloqueio e encaixe de agendas; 

e) Permitir controle do uso de leitos, registro dos procedimentos realizados na 
internação, alta, movimentação de pacientes e geração de dados para o faturamento 
hospitalar; 

f) Permitir a requisição de exames de patologia clínica com identificação das amostras, 
histórico de exames do paciente, lançamento de resultados através de interface com 
equipamentos, liberação de exames e impressão de laudos; 

g) Disponibilizar o PACS, permitindo a emissão de laudos de radiologia e de outros 
exames de imagem, controle de exames e de filmes, com previsão de 
processamento e armazenamento das imagens em servidores de imagens 
distribuídos, com a captura automática por meio do protocolo DICOM. 
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h) Permitir o armazenamento e a disponibilização dos exames de imagens (RIS) e de 
laudos à distância, via intranet ou Internet, através do prontuário eletrônico, 
viabilizando a implementação das iniciativas de Telesaúde, na SESDEC.  

i) Permitir gerenciar os leitos no Estabelecimento de Assistência de Saúde, integrando 
com os processos de regulação da SESDEC.   

j) Permitir a comunicação coorporativa com o armazenamento das mensagens em 
bancos de dados auditáveis; 

k) Permitir o controle dos agendamentos das salas cirúrgicas, registrar os procedimentos 
pré e pós-operatórios e o controle de seleção de materiais e equipamentos; 

l) Controlar o estoque e distribuição identificada aos pacientes dos medicamentos 
fornecidos durante o aprazamento; 

m) Controlar automaticamente por meio do prontuário eletrônico único os procedimentos 
realizados no paciente durante sua internação e/ou atendimento, de forma a gerar 
informações para o faturamento SIA, APAC e SIH; 

n) Permitir geração e visualização de relatórios; 

o) Permitir o registro de atendimento de pacientes e controle de processos, em 
conformidade com a Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde; 

p) Permitir a classificação de risco dos pacientes acolhidos e controle das filas para 
atendimento e realização de procedimentos de acordo com a prioridade indicada; 

q) Permitir a visualização do agendamento, da fila, da chamada automática  e do status 
de atendimento de pronto-atendimento na tela da sala de espera por clínica 
cadastrada na unidade de pronto-atendimento, selecionadas por gravidade; 

r) Possuir “guidelines” (protocolos clínicos) e orientações para padronização de 
materiais, medicamentos, e exames complementares, devidamente incorporados no 
sistema, passíveis de customização para atender as necessidades de cada unidade 
de saúde, respeitando suas especificidades; 

s) Possuir funcionalidades de atendimento informatizado aos programas de 
acompanhamento periódico de prevenção primária e secundária de atendimentos, 
conforme orientações do Ministério da Saúde; 

t) Possuir um módulo que permita visualização geo-referenciada das informações, que 
forneça dados estatísticos e que permita a integração entre as unidades para a gestão 
da rede; 

u) Permitir controle de usuários, organizado em grupos de acesso e com perfis editáveis; 

v) Possuir integração entre o cadastro de pacientes e a abertura de prontuários; 

w) Contemplar os dados do CNES e os indicadores institucionais do preconizados pelo 
MS; 

x) Permitir o controle do acesso de visitantes e ambulâncias; 

y) Possuir ferramenta de apoio á documentação médica, com controle de movimentação 
de prontuários, unificação de prontuários, visualização de histórico assistencial, e com 
cadastro e geração de documentos, declarações e atestados. 
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2.5.2 - Requisitos de Performance: 
 

Estimativa de número médio de usuários em cada Estabelecimento de 
Assistência de Saúde 100

Estimativa de número médio de usuários simultâneos em cada 
Estabelecimento de Assistência de Saúde 30

Estimativa de número médio de Prontuários Eletrônicos em cada 
Estabelecimento de Assistência de Saúde 1.000.000

Estimativa de número médio de transações de alteração/inclusão em 
Prontuários Eletrônicos em cada Estabelecimento de Assistência de Saúde 4.000/dia

Estimativa de número médio de leitos em cada Estabelecimento de 
Assistência de Saúde 500

Estimativa de número médio de Internações em cada Estabelecimento de 
Assistência de Saúde 100/dia

Estimativa de número médio de transações de alteração/inclusão de 
Internações em cada Estabelecimento de Assistência de Saúde 900/dia

Estimativa de número médio de boletins de atendimento em cada 
Estabelecimento de Assistência de Saúde 600/dia

Estimativa de número médio de consultas em cada Estabelecimento de 
Assistência de Saúde 900/dia

Estimativa de número médio de requisições de exames de patologia clínica 
em cada Estabelecimento de Assistência de Saúde 150/dia

Estimativa de número médio de emissões de laudos de radiologia e de outros 
exames de imagem em cada Estabelecimento de Assistência de Saúde 100/dia

Estimativa de número médio de cirurgias em cada Estabelecimento de 
Assistência de Saúde 20/dia

 
 
2.5.3 Escopo inicial: locais e prazos para colocação em regime operacional

a) LOCAIS 

1- Hospital Estadual Carlos Chagas 
Rua Gal. Osvaldo Cordeiro de Faria, nº 466 - Marechal Hermes 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21610-480 

2 - Hospital Estadual Albert Schweitzer 
Rua Nilópolis, nº 329 – Realengo 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21270-040 

3 - Hospital Estadual Pedro II 
Rua do Prado, nº 325 - Santa Cruz 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23555-012 

4 - Hospital Estadual Rocha Faria 
Av. Cesário de Melo nº 3215 - Campo Grande 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23050-100 
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5 - Hospital Estadual Getúlio Vargas 
Rua Lobo Júnior nº 2293 – Penha 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21070-060 

6 - Hospital Estadual Azevedo Lima 
Rua Teixeira de Freitas, nº 30 – Fonseca 
Niterói - RJ - CEP: 24130-610 

7 - Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna) 
BR040 - Rod. Washington Luiz, Km 109 - J. Primavera 
Duque de Caxias – RJ 

8 - Hospital Estadual Alberto Torres 
Rua Osório Costa c/ Rua Tenente Elias Magalhães S/nº - Colubandê 
São Gonçalo - RJ - CEP: 24744-680 

9 - Superintendência de Tecnologia da Informação da SESDEC 
Rua México, 128 – 5º andar – sala 505 – Centro 
Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20031-142 
 

b) PRAZO: 12 (doze) meses, conforme prioridades a serem estabelecidas pela 
SESDEC e PRODERJ. 

 
3 – DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DOS SISTEMAS, DESCRITOS NO SUBITEM 
1.1.2.1. 
 
3.1 – Aplicativos 
 
3.1.1 - Característica do Serviço
 

• A prestação desse serviço se refere à cessão e implantação das versões iniciais dos 
aplicativos constantes no subitem 1.1.2.1. 

 
• A empresa deverá garantir, por um período de 01 (um) ano, o correto funcionamento 

das versões iniciais dos aplicativos instalados na forma de aluguel mensal. A correção 
de eventuais falhas nessas versões, sempre que identificadas e formalizadas pela 
SESDEC, será executada pela CONTRATADA sem qualquer custo adicional. 

 
• A arquitetura tecnológica dos módulos transacionais de todos os softwares aplicativos 

deverá obrigatoriamente ser cliente servidor ou web/3 camadas. A arquitetura 
tecnológica dos módulos gerenciais (para disponibilização de consultas, relatórios e 
indicadores) de todos os softwares aplicativos deverá ser web/3 camadas. Os sistemas 
deverão ter sido desenvolvidos a partir da utilização de uma ou mais das seguintes 
linguagens: Dot.net, C#, ASP.Net, Java, HTML, Java Script, PHP, Visual Basic e Delphi. 
O Sistema Gerenciador de Banco de Dados – SGBD de todos os softwares aplicativos 
deverá ser SQL Server, Oracle ou Postgress. Não serão admitidos softwares aplicativos 
cujo banco de dados não seja relacional ou orientado a objeto. 

 
3.1.2 – Local da Execução
 

• O local de execução dos serviços será definido segundo critérios estabelecidos pela 
SESDEC. Os aplicativos serão instalados em Estabelecimentos de Assistência de 
Saúde - EAS ou unidades administrativas da SESDEC, conforme descrito no subitem 
3.1.5, podendo haver alteração segundo a conveniência da SESDEC. 

 
• Os aplicativos deverão ser instalados em computadores designados pela SESDEC, 

bem como as bibliotecas de componentes e as bases de dados. 
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3.1.3 – Descrição dos Serviços
 
3.1.3.1 - A cessão dos aplicativos, componentes do subitem 1.1.2.1, têm por objetivo sua 
implantação nos locais definidos pela SESDEC. 

 
3.1.3.2 - A cessão de cada aplicativo caracterizar-se-á pela: 

 
• Disponibilização dos arquivos executáveis e das bases de dados componentes do 

pacote referente ao aplicativo em mídia ótica (CD ou DVD), compreendendo o pacote 
de instalação. 

• Disponibilização das bibliotecas de componentes (sendo ou não fruto de 
desenvolvimento da contratada) em mídia ótica (CD ou DVD). 

• Cessão dos manuais de usuário e de sistema, completamente atualizados, em mídia 
ótica (CD ou DVD) com uma cópia impressa.  

 
3.1.3.3 - Por implantação entende-se a: 

 
• Configuração do ambiente operacional para que o aplicativo possa funcionar na sua 

plenitude, o que significa preparar as estações de trabalho e os computadores 
servidores para a correta execução do aplicativo. 

• Instalação dos arquivos executáveis, bibliotecas de componentes e da base de dados, 
o que significa tornar o aplicativo pronto para uso, independente de outros fatores. 

• Treinamento dos usuários, que implica na formação de usuários designados pela 
SESDEC para a utilização do sistema, de forma a permitir sua correta operação. 

 
3.1.4 – Tarefas Gerais de Implantação 
 

• Configuração do ambiente onde serão instalados os componentes do aplicativo de 
software. 

• Instalação da nova versão do sistema. 

• Migração do banco de dados atual para nova base de dados. 

• Identificação dos usuários que terão acesso ao sistema e associação dos níveis de 
permissões. 

• Treinamento/orientação quanto ao uso do novo sistema. 

• Adequações/Customizações que se façam necessárias para atender às 
funcionalidades relacionadas no subitem 3.1.5. 

• Atualizações dos manuais do sistema e usuários, após adequações / customizações 
supra citados. 

 
3.1.5 - Características dos Aplicativos
 
3.1.5.1 – Sistema de Gestão de Compras 
 

a) Funcionalidades: 
 

• Permitir a elaboração do processo licitatório conforme Lei 8.666/93; 

• Permitir o levantamento de preços e classificação de fornecedores por item 
cotado; 
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• Permitir a consolidação do mapa de levantamento de preços praticados no 
mercado; 

• Permitir o controle de contratos, visando possibilitar uma programação de 
entrega dos seus produtos; 

• Permitir o acompanhamento de um Pregão presencial e desenvolver interfaces 
com sites de Pregão Eletrônico; 

• Possuir integração com o Sistema de Controle de Estoques; 

• Permitir controle de usuários organizado em grupos de acesso, com perfis 
editáveis; 

• Possuir aderência ao fluxo de compras do segmento público. Integração com 
as rotinas e processos em uso pela Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG (utilização da tabela do CPP), visando a padronização das 
requisições; 

• Integração com o Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS (Atos Jurídicos: 
compras diretas, licitações, contratos e convênios). 

• Permitir a exportação de um arquivo com os itens do processo, e importação 
deste mesmo arquivo com os preços já estimados/cotados pelo fornecedor. 

• Permitir cadastramento de processos na modalidade “adesão de registro de 
preços”, com possibilidade de importação dos valores negociados. 

• Permitir a geração automática da ata de apuração, com o resultado de uma 
licitação. 

 
b) Requisitos de Performance: 

 

Estimativa de número de usuários 80 

Estimativa de número de usuários simultâneos 20 

Estimativa de número de Fornecedores 10.000 

Estimativa de número médio de transações de alteração/inclusão nos 
Fornecedores 100/dia 

Estimativa de número máximo de Processos Licitatórios 200/mês 

Estimativa de número máximo de Itens em cada Processo de Compra 2.000 

Estimativa de número máximo de participantes em um Pregão presencial 50 

 
 

c) Tarefas Específicas e Prazos de Implantação: 
 

• Integração com o sistema utilizado nas UPAS; 

• Integração com sistema utilizado no CGA. 
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c.1) Locais:  
 
• Superintendência Aquisição de Suprimento e Serviços. 

 
• Unidade de Pronto Atendimento – 24 H - UPA I Maré 

Av. Brasil, 4800  (Rua 9 esquina com Rua 5) 
Complexo da Maré – Vila do João – Manguinhos 

 
• UPA II Irajá 

Rua Monsenhor Félix, 380 - Irajá 
 

• UPA III Santa Cruz 
Av. Cesário de Melo, 13655 
Cesarão – Santa Cruz 

 
• UPA IV Bangu 

Rua Figueiredo Camargo s/nº (esquina com a Rua Dunquerque) - Bangu 
 

• UPA V Campo Grande 
Estrada do Mendanha em frente ao nº 848 (esquina com Rua Tupi e Rua Solânia) 
Campo Grande 

 
• UPA VI Belfort Roxo 

Estrada Belford Roxo esquina com Av. Distinção e Rua Neide Simões Costa. Ref.: Em 
frente ao nº 2.137 - Boa Esperança - Belford Roxo.  

 
• UPA VII Tijuca 

Rua Conde de Bonfim, em frente ao nº 289, esquina com a Rua Pareto - Tijuca. Ref.: 
Próximo a Praça Saens Peña.  

 
• UPA VIII Duque de Caxias 

Rua Joaquim Peçanha, 1532, Parque Lafaiete. Ponto de referência: paralelo com a Rua 
Nilo Peçanha.  

 
• UPA IX Ricardo de Albuquerque 

Rua Marechal Alencar 
Praça Vicente de Oliveira e Silva (ao lado da Faetec) - Parque Anchieta 

 
• UPA X Botafogo  

Rua Nelson Mandela, nº 10, Botafogo  
Referência: entre Rua Voluntários da Pátria e Rua São Clemente 

 
• UPA XI Cabuçú 

Av. Abílio Augusto Távora, nº 1600 
Bairro Cabuçú, Nova Iguaçú.  
 

• UPA XII Marechal Hermes  
Rua Xavier Curado, s/nº  
Referência: Escola Técnica Visconde de Mauá.  

 
• UPA XIII Sarapuí  

Rua República do Paraguai s/nr. – Bairro Vila Sarapuí – Duque de Caxias                   
Referência: Escola do Caminho do Futuro 

 
• UPA XIV Ilha do Governador 

Em frente ao Terminal das Barcas, Cocotá. Praça Poeta Manoel Bandeira 
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c.2) Prazo: 06 (seis) meses. 

 
3.1.5.2 - Sistema de Controle de Estoques 
 

a) Funcionalidades: 
 

• Permitir criação de múltiplos Depósitos; 

• Permitir movimentação entre Depósitos; 

• Permitir requisições on-line; 

• Gerar a Curva ABC dos insumos gerenciados; 

• Gerar mapa de ressuprimento; 

• Permitir o controle da entrada de itens e de notas fiscais vinculado ao processo de 
compra; 

• Permitir a gestão da rede de unidades da SESDEC; 

• Permitir controle de usuários organizados em grupos de acesso com perfis 
editáveis; 

• Permitir o controle de lote e validade; 

• Possuir integração com o Sistema de Gestão de Compras. 

 
b) Requisitos de Performance: 

 

Estimativa de número médio de usuários em cada Estabelecimento de 
Assistência de Saúde 100 

Estimativa de número médio de usuários simultâneos em cada 
Estabelecimento de Assistência de Saúde 20 

Estimativa de número máximo de Itens de Estoque  100.000 

Estimativa de número máximo de transações de alteração/inclusão nos 
Itens de Estoque 2.000/dia 

Estimativa de número máximo de movimentações dos Itens de Estoque 
para as EAS 1.000/dia 

Estimativa de número máximo de depósitos para cada EAS 50 

Estimativa de número máximo de requisições on-line 500/dia 

 
 
c) Tarefas Específicas e Prazos de Implantação: 

 
• Migração da base existente; 

• Integração com o sistema utilizado nas UPAS; 

• Integração com sistema utilizado no CGA. 
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c.1) Prazo: 03 (três) meses. 

c.2) Locais: 

Hospital Estadual Carlos Chagas 
Rua Gal. Osvaldo Cordeiro de Faria, nº 466 - Marechal Hermes 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21610-480 

Hospital Estadual Albert Schweitzer 
Rua Nilópolis, nº 329 – Realengo 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21270-040 

Hospital Estadual Pedro II 
Rua do Prado, nº 325 - Santa Cruz 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23555-012 
Hospital Estadual Rocha Faria 
Av. Cesário de Melo nº 3215 - Campo Grande 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 23050-100 
Hospital Estadual Getúlio Vargas 
Rua Lobo Júnior nº 2293 – Penha 
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21070-060 

Hospital Estadual Azevedo Lima 
Rua Teixeira de Freitas, nº 30 – Fonseca 
Niterói - RJ - CEP: 24130-610 

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna) 
BR040 - Rod. Washington Luiz, Km 109 - J. Primavera 
Duque de Caxias – RJ 

Hospital Estadual Alberto Torres 
Rua Osório Costa c/ Rua Tenente Elias Magalhães S/nº - Colubandê 
São Gonçalo - RJ - CEP: 24744-680 

3.1.5.3 – Sistema de Cadastro e Acompanhamento de Recursos Humanos 
 

a) Funcionalidades: 
 

• Permitir o controle de dados pessoais, funcionais, registro e históricos funcionais; 
• Permitir a criação de novos históricos funcionais; 
• Possuir gerador de relatórios; 
• Permitir a digitalização de documentos e o controle de documentos digitalizados; 
• Permitir parametrização do sistema sem necessidade de programação; 
• Permitir geração automática de escalas de trabalho customizáveis; 
• Permitir o controle de freqüência interfaceado com dispositivos eletrônicos de 

identificação de presença; 
• Permitir controle de usuários organizado em grupos de acesso com perfis 

editáveis; 
• Permitir o controle de pessoas levando em conta o vínculo (servidor público, 

celetista, terceirizado, cooperado); 
• Permitir o controle de cursos realizados; 
• Permitir integrar com a Folha de Pagamento do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. 
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• Elaboração de processo de digitalização dos documentos complementares; 
• Integração do sistema com módulo de escala das unidades. 

 
b) Requisitos de Performance: 

 
Estimativa de número de usuários 50.000 
Estimativa de número de usuários simultâneos 500 
Estimativa de número de funcionários, independente do vínculo 50.000 
Estimativa de número máximo de transações de alteração/inclusão nos 
dados pessoais, funcionais, registro e históricos funcionais 10.000/dia

 
c) Local e Prazos de Implantação: 

c.1) Local: Superintendência Adjunta de Recursos Humanos 

c.2) Prazo: 03 (três) meses 

 
3.1.5.4 Sistema de Controle Orçamentário-Financeiro 
 

a) Funcionalidades: 
 

• Permitir o controle orçamentário, programas e fontes de recurso; 
• Permitir o lançamento e movimentação do Quadro de Detalhamento de Receita e 

de Despesas; 
• Permitir a criação de processos administrativos e financeiros, independente do 

número de interessados, inclusive por processo; 
• Permitir o pagamento de interessados, todos ou parte, pertencentes a um 

processo; 
• Permitir a geração de documento autorizador de despesa; 
• Permitir o controle de contas a pagar, permitindo o lançamento de várias espécies 

(Notas Fiscais, faturas, recibos etc.); 
• Permitir o controle de pagamento customizado por interessado; 
• Permitir o pagamento total ou parcial por interessado; 
• Permitir a emissão de ordem bancária de pagamentos; 
• Permitir a geração de informações para a prestação formal de contas ao Tribunal 

de Contas Estadual, ao final do exercício ou a qualquer tempo; 
• Permitir controle de usuários organizados em grupos de acesso, com perfis 

editáveis; 
• Permitir recebimento e análise de prestação de contas das unidades da Secretaria; 
• Integração com o Sistema de Informação Administrativa e Financeira entre Estado 

e Municípios - SIAFEM; 

• Integração com o SIGFIS (Execução orçamentária receita/despesa, execução 
contábil). 
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b) Disponibilizar relatórios de: 
 

• Informações orçamentárias (comparativo e de vinculações) – saldo real, bloqueio, 
autorização, empenhamento/cancelamento; 

 

• Contas a pagar – carga de processo, processo por número/empresa, empenho 
número/processo, faturas por número/empresa, saldos de empenho, saldo 
pagamento efetuados/devidos, faturas por unidade no período, processos sem 
liquidação, controle de contas a pagar/pagos, situação do fornecedor; 

• Informações financeiras – pagamento diário, por período, por cheque, processo 
por número/empresa, empenho número/processo, faturas por número/empresa; 

• Informações da tesouraria – pagamento por cheque, movimento financeiro, 
pagamento por período, pagamento diário, livro conta corrente, boletim financeiro. 

 
c) Requisitos de Performance: 

 
Estimativa de número de usuários 40 
Estimativa de número de usuários simultâneos 10 
Estimativa de número de processos administrativos e financeiros 
simultâneos 800 

Estimativa de número máximo de transações de alteração/inclusão no 
Quadro de Detalhamento de Receita e de Despesas 1.500/dia 

Estimativa de número máximo de ordem bancária de pagamentos. 1.000/dia 
 

d) Local e Prazo de Implantação: 

d1) Local: Superintendência de Planejamento e Orçamento, Fundo Estadual de Saúde. 

d2) Prazo: 03 (três) meses 

 
3.1.6 Documentação e Transferência de Tecnologia, no caso da opção de compra 
 

• Disponibilização da documentação do desenvolvimento de cada aplicativo, a qual 
deverá ser adequada ao Método de Desenvolvimento de Sistemas – MDS 
homologado em 23/08/2007 pelo Conselho Temático do Conselho Estadual de 
Tecnologia da Informação - CONSETI, compreendendo, pelo menos: diagramas de 
casos de uso, diagramas de classes, diagramas de seqüência, diagramas de 
componentes, diagramas de implantação e diagrama de estrutura de dados. 

• Instalação de todos os componentes do código fonte e bibliotecas nos computadores 
designados pela SESDEC de forma a criar o ambiente de desenvolvimento. Esse 
ambiente deve permitir que uma evolução nesse conjunto possa gerar uma nova 
versão do aplicativo, perfeitamente executável e independente de outros 
componentes. 

• Capacitação de servidores designados pela SESDEC e PRODERJ, que tem por 
objetivo a formação de mão de obra especializada no sistema, de forma a tornar a 
SESDEC e o PRODERJ auto-suficientes no suporte e na evolução do aplicativo. 
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• Cálculo do valor de compra dos Sistemas / Aplicativos: 
 

 V= VM X (60 – N)

Sendo: V = valor de compra do subitem 
  N = número de meses já pagos pelo aluguel mensal do Sistema 

  VM = valor mensal do aluguel do Sistema 
 
4 – Suporte técnico à operação e às manutenções adaptativas e evolutivas 
 
4.1 – Prover suporte especializado, por demanda, com técnicos de diversas qualificações, 
destinados à operação e ao ambiente de TIC, subitem 1.1.3, incluindo adequação de 
procedimentos, treinamento dos usuários e solução de problemas identificados e 
demandados, bem como para as manutenções adaptativas e evolutivas, quando for o caso. 
 
4.1.1 – O Regime de atendimento será de segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00 horas, 
podendo 10% do total de horas, previsto no subitem 4.4, ser utilizado para o suporte nos dias 
de final de semana / feriados e fora do horário de expediente. 
 
4.2 – Sistemas, também, a serem apoiados: 
 
4.2.1 - Sistemas existentes com Código Fonte 

A) - UPA
 

• O software é utilizado pelas Unidades de Pronto Atendimento 24h, tem como 
principal objetivo o registro e acompanhamento do atendimento médico de acordo 
com a Política Nacional de Humanização (PNH). 

• Arquitetura: WEB, Dot NET, C#, SQL Server. 
 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
 

− Acolhimento 
Registro do acolhimento do paciente na unidade 
 

− Registro 
Consulta de Paciente 
Registro das informações de identificação do paciente 

 
− Classificação de Risco 

Registro de dados clínicos e de risco do paciente 
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− Atendimento Médico 
Registro de Atendimento Médico especializado em Clínico, Odontológico e Assistente 
Social. 
Evolução do Paciente 
Pedido de Exames 
Prescrição de Medicamento 
Parecer Médico 
Alta do Paciente 
Histórico do Paciente 



 

− Fila de Atendimento 
Controle da fila de pacientes aguardando atendimento 
Chamada do paciente no Painel 
Controle dos pacientes em atendimento 

 
− Relatórios Gerenciais e Operacionais 

 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

 
A operação é feita pelos próprios usuários, sendo utilizada uma equipe de 15 (quinze) 
profissionais para treinamento e manutenção do ambiente de produção, sendo 02 
(dois) Analistas de Sistemas, 01 (um) DBA, 02 (dois) Analistas de Negócio, 09 (nove) 
Implantadores e 01 (um) Gerente do Projeto. 

II - Sob o aspecto tecnológico: 
 

a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 
Visual Studio Dot NET, C#, SQL Server 

 
b) Documentação Disponível 

Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dados e 
Manual do Usuário. 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 

 
a) Estações 

Configuração Mínima: Celeron D 1.8 ou superior, 512 MB memória RAM, HD 80 GB 
Sata,  Drive combo CDRW + DVDR, Monitor CRT ou LCD 17”. 

b) Servidores 
Cada unidade é dotada de 02 (dois) servidores sendo: 

b1) 01 (um) Servidor de Aplicativo: Core 2 Duo 1,87 Ghz, 2 GB memória ram, HD 80 
GB Sata.  

b2) 01 (um) servidor BD: Core 2 Duo1 .87 Ghz, 2 GB memória ram, 02 (dois) HD 80 
GB Sata.  

 
c) Comunicação de Dados 

Cada unidade é dotada de rede interna com cabeamento par trançado Cat. 5e. Os 
computadores estão ligados a ativos de rede (switch 24 portas 10/100). 

As unidades Maré, Irajá e Campo Grande possuem link de 512K. Maré e Irajá estão 
ligadas ao PRODERJ e Campo Grande ao Nível Central SESDEC. As ativações dos 
links das unidades de Bangu e Santa Cruz encontram-se em andamento. Para 
unidade de Belfort Roxo, segundo informações da operadora, o prazo de ativação é 
de 03 (três) meses. Será necessária a realização de obras de infra-estrutura na área. 
 

d) Software Básico 

Servidor Aplicativos: MS Windows 2000 Std. Server ou superior. 

Servidor BD: MS Windows 2000 Server SP 4 ou superior e MS SQL 2000 Std. ou 
superior. 

Estações: MS Windows XP Profissional 
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B) - Regulação de Leitos
 

• Este sistema atende ao processo regulatório da Central Estadual de Regulação 
e de todas as Centrais Regionais de Regulação de Leitos, inclusive atendendo ao 
protocolo de comunicação entre elas. 

• Arquitetura WEB – Dot NET C#  e JEE / SQL Server 
 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

−  Solicitação de Internação 
−  Avaliação da Solicitação 
−  Reserva de Leito 
−  Aprovação 
−  Internação e Alta 
−  Controle de Fila 
−  Controle de Referência e Contra-Referência 
−  Cadastro das unidades e leitos 
−  Relatórios 

 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema está em implantação com constantes evoluções do produto contando 
com 10 (dez) profissionais sendo 06 (seis) Analistas de Sistemas, 01 (um) DBA, 02 
(dois) Implantadores e 01 (um) Gerente de Projeto. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Studio Dot NET C# com banco de dados SQL Server 
 

b) Documentação Disponível 

Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dados e 
Manual do Usuário. 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 

 
a) Estações 

Centrais Estaduais Regionais de Regulação 
Configuração Mínima: PIII 500, 512 mb memória ram,  HD 10 GB 
Central Estadual de Regulação (Iaserj) 
Celeron D 1.8 ou superior, 512 Mb memória RAM,, HD 80 GB Sata,  Drive combo 
CDRW + DVDR, Monitor CRT ou LCD 17”. 

 
b) Servidores 

Centrais Estaduais Regionais de Regulação 
Configuração Mínima: PIV 500, 512 Mb memória RAM,  HD 40 GB 

Central Estadual de Regulação (IASERJ) 
01 (um) Aplicativo (WEB) e BD: Core 2 Duo 1.87 Ghz, 2 GB memória RAM, 02 (dois) 
HD 80 GB Sata, 
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c) Comunicação de Dados 

As Centrais Regionais de Regulação são dotadas de rede interna com cabeamento par 
trançado Cat. 5e. Os computadores estão ligados a ativos de rede (hub ou switch). 

Possuem link de comunicação de 512K com o PRODERJ. 

A Central Estadual de Regulação, localizada no IASEJ, é dotada de rede interna com 
cabeamento par trançado Cat. 5e. Os computadores estão ligados a ativos de rede 
(switch 10/100).Está ligada ao Nível Central – SESDEC através de 01 (um) link de 512k. 
 

d) Software Básico 

Centrais Estaduais Regionais de Regulação 

Servidor Aplicativos (Web): MS Windows 2000 Std. Server ou superior 
Servidor BD: MS Windows 2000 Server ou superior e MS SQL 7.0 ou superior 
Estações: MS Windows 2000 Profissional ou superior 
Central Estadual de Regulação (Iaserj) 

Servidor Aplicativos (WEB) e BD: MS Windows 2000 Server SP 4 e MS SQL 2000 Std.  
Estações: MS Windows XP Profissional 
 
C) - OBM

 
o O software é utilizado em 100 (cem) Organizações de Bombeiro Militar e no Centro 

de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, para 
controle de despacho de viaturas nos atendimentos e registro dos eventos 
atendidos, com a respectiva geração da Certidão de Ocorrência. 

o Arquitetura WEB – Dot NET, C#, SQL Server. 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
 

− Aviso de Evento 
 Novo Aviso 
 Confirmar Aviso 
 Andamento de Aviso 
 Registro de Evento 

 
− Consultas 

Consulta a Eventos 
OBM em Atendimento 
Situação de Viaturas 
Painel V2 (Painel Geral de OBM em Atendimento) 
Painel V3 (Eventos em Andamento e Situação de Viaturas) 

 
− Viaturas 
 Situação de Viaturas 
 Troca de OBM 
 Cadastramento de Viaturas 
 Excluir Viaturas 

 
− Configurações 
 Cadastro de Usuários 
 Instalação de OBM 
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 Cadastro Tipo de Evento 
 

b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

A operação é feita pelos próprios usuários, sendo utilizada uma equipe de 10 (dez) 
profissionais para treinamento e manutenção do ambiente de produção, contando com 
03 (três) Analistas de Sistemas, 01 (um) DBA, 02 (dois) Analistas de Negócio, 03 (três) 
Implantadores e 01 (um) Gerente do Projeto. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Studio Dot NET C# com banco de dados SQL Server 
 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dados e 
Manual do Usuário. 

 

III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 
 

a) Estações 
Configuração Mínima: 

Pentium IV 
1Gb Kb de Memória 
80 Gb HD 
Windows 2000 
Internet Explorer 6.0 
 

b) Servidores 
Aplicação: Windows Server 2000, 2Gb de memória 
 

c) Comunicação de Dados 
Ambiente Intranet (Rede CBMERJ), aplicação Web, utilizando protocolo HTTPS 
 

d) Software Básico 
IIS 
Framework Dot Net 
Banco de Dados SQL Server 2000 

 
D) - Mandados Judiciais

 
o O sistema proporciona o registro e controle centralizados dos Mandados Judiciais 

recebidos pela SESDEC, além do registro do atendimento aos pacientes.  
o Arquitetura WEB – Dot NET C# / SQL Server 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

− Recebimento eletrônico dos Mandados emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro; 

− Manter Mandados 
Medicamentos 
Insumo 
Material 
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− Manter Autor (Paciente) 

− Consultas 
Mandados 
Autor (Paciente) 
Medicamentos 

− Emitir Termos 
Entrega de Mandados (Ação Judicial, Autorização) 

 
− Tramitação do Mandado 

− Estoque 

− Relatórios 
 

b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema está em fase de implantação contando com 07 (sete) profissionais sendo 
03 (três) Analistas de Sistemas, 01 (um) DBA, 02 (dois) Implantadores e 01 (um) 
Gerente de Projeto. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Studio Dot Net / C# / SQL SERVER 2000 
 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dado, 
Protótipo de Tela e Manual do Usuário. 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 

 
a) Estações: PIV / IE6 / 1GB / 80 HD / 
b) Servidores : 2GB / Windows Server / HD120MB / (1 Para BD e 1 p Aplicação) 
c) Comunicação de Dados: Internet / Web 
d) Software Básico: IIS / Dot Net / SQL Server / IE6 

 

E) - Perícia Médica
 

o Sistema para administração do processo de perícia médica realizado pela 
superintendência de Perícia Médica da SESDEC para todas as instituições do Estado 
do Rio de Janeiro. 

o Arquitetura WEB – Dot NET C# / SQL Server 
 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

− Perícia Admissional 
Criar Processo Seletivo 
Enviar Ofício com Lista de Candidatos 
Acompanhar Ofícios na Perícia 
Receber Resultados de Perícia Adicional 
Recepcionar e dar Entrada nos Candidatos 
Recepcionar Candidato e pôr na fila para atendimento 
Receber Ofícios / Organizar Agendamento 
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Responder Ofícios com resultados da perícia para Secretaria de Origem e SEPLAG 
Receber Resultados de Perícia Adicional 
Consultar andamento, agendamento e situação 
Acompanhamento de processo 
Entrar com Laudo 
Continuar Laudo 

 
− Recepção 

Registrar a Visita de pessoas na perícia. 
 
− Selecionar tipo de visitante 

Servidor  
Admissão  
Cidadão Comum 
 

−  Verificar na SEPLAG pela Matrícula/CPF do visitante. 
 
−  Selecionar o Setor e o Assunto. 
 
−  Registrar a Entrada do visitante: Data/hora, Dados do visitante e Atendente (login do 

usuário). 
 

− Licença Comum / Renovação de Licença 
Entrar com Laudo 
Continuar Laudo 

 
− Cadastro de Pessoa Física 

Inserir Pessoa Física 
Alterar Pessoa Física 

 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema está em fase de homologação contando com 06 (seis) profissionais entre 
03 (três) Analistas de Sistemas, 01 (um) DBA, 01 (um) homologador e 01 (um) 
Gerente de Projeto. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Studio Dot NET C# com banco de dados SQL Server 
 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dado e 
Manual do Usuário. 

 

III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 
 

a) Estações: PIV / IE6 / 1GB / 80 HD / 
 
b) Servidores: 2GB / Windows Server / HD120MB / (ideal 1 Para BD e 1 p Aplicação mas 

no momento funcionando com apenas 1 para as 2 funcões) 
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c) Software Básico: IIS / Dot Net / SQL Server / IE6 
 

d) Comunicação de Dados: Internet / Web 
 

F) - Consulta TJ
 

o Este sistema foi criado para auxiliar o Judiciário no ato de emissão dos mandatos 
judiciais, consultando uma tabela de medicamentos com preço, além de 
disponibilidade em estoque de cada medicamento. Visa diminuir a necessidade de 
emissão de Mandados pelo Judiciário para pacientes que precisam de 
medicamentos disponíveis na rede de atendimento da SESDEC. 

o Arquitetura WEB – Dot NET C# / SQL Server 
 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

− Consultar Medicamentos por CID (Código Internacional de Doenças) 
− Consultar Medicamentos por Principio Ativo (Composição do medicamento) 
− Consultar Medicamentos por Nome Comercial 
− Exibir relação de medicamentos do Estado e Município 

 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema está em implantação contando com 03 (três) profissionais: 01 (um) 
Analista de Sistemas, 01 (um) DBA e 01 (um) Implantador. 
 

II - Sob o aspecto tecnológico: 
 

a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 
Visual Studio Dot NET C# com banco de dados SQL Server 2000. 

 
b) Documentação Disponível 

Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dado e 
Manual do Usuário. 
 

III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 
 

a) Estações 
Configuração Mínima: 

Pentium IV 
1Gb Kb de Memória 
80 Gb HD 
Windows 2000 
Internet Explorer 6.0 
 

b) Servidores 
Aplicação: Windows Server 2000, 2Gb de memória 
Banco de Dados: Windows Server 2000, 2 Gb de memória 
 

c) Comunicação de Dados 
Ambiente Internet. Aplicação Web, utilizando protocolo HTTP 
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d) Software Básico 
IIS 
Framework Dot Net 
Banco de Dados SQL Server 2000 

G) - Escala Médica  

o Este sistema registra e apresenta no site institucional da SESDEC a escala de 
emergência da rede própria de Hospitais. 

o Arquitetura WEB – Dot NET C# e JEE/ SQL Server 
 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

− Cadastro de profissionais 
− Geração da Escala 
− Consulta da Escala 

 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema está em produção contando com 02 (dois) profissionais: 01 (um) Analista 
de Sistemas e 01 (um) Gerente de Projeto. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 
 

a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 
Visual Studio Dot NET C# e JEE com banco de dados SQL Server 
Visual Studio Dot NET C# com banco de dados SQL Server 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dado e 
Manual do Usuário. 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 

 
a) Estações - Disponível em qualquer ambiente que possua internet com os browsers 

Internet 7.0 ou Firefox 
b) Servidores – Windows Server 2000 
c) Comunicação de Dados - HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), Banco de 

dados SQL SEVER 
d) Software Básico – Sistema Operacional Windows – Browser Internet Explorer, Firefox , 

JBOSS 
 

H) - Controle de Processo

o Este software efetua o controle das tramitações de cada processo ou documento 
pelos setores da SESDEC.  

o Arquitetura WEB – Dot NET C# / SQL Server 
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I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
− Criar Documento / Processo 
− Enviar e Receber Documento / Processo 
− Autuar Documento 
− Processar e Receber Documento / Processo 
− Consultar Documento / Processo 
− Módulo Cadastro 
− Configuração de fluxo de Documento 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema está em fase de implantação contando com sete profissionais sendo três 
analistas de sistemas, um DBA, dois implantadores e um gerente de projeto. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Studio Don NET C# com banco de dados SQL Server 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Protótipo de tela, 
Modelo de Dados e Manual do Usuário. 

III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 
 

a) Estações 
Configuração Mínima: 

Pentium IV 
1Gb Kb de Memória 
80 Gb HD 
Windows 2000 
Internet Explorer 6.0 

 
b) Servidores 

Aplicação: Windows Server 2000, 2Gb de memória 
Banco de Dados: Windows Server 2000, 2 Gb de memória 

c) Comunicação de Dados 
Ambiente Intranet, Aplicação Web, utilizando protocolo HTTP 

d) Software Básico 
IIS 
Framework Dot Net 
Banco de Dados SQL Server 2000 

 
I) - Área Reservada SAÚDE

 
o O software disponibiliza um conjunto de informações relacionadas ao negócio da 

saúde através de consultas e relatórios gerenciais, que serão utilizadas pelos 
usuários de nível gerencial para apoio à decisão. 

o Arquitetura WEB – Dot NET C# / SQL Server 
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I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
 

− Estoque Hospitalar 
Insumos 
 

− Unidades de Saúde 
UPA 
 <para cada UPA> 
  Visão 
  Estatística 
  Institucional 
Hospitalar 
 Ambulatorial 

Itens de Avaliação por Especialidade 
Especialidade por Itens de Avaliação 

Internação 
Por Tipo de Consulta 

− Relatórios 
Orçamento 

PDs Consolidadas 
Gerenciais 

Recursos Humanos 
Funcionários 

Pesquisa SAMEP 
Dispensação de Medicamentos 
 

− Análise GeoReferenciada 
Análise de Dispersão dos atendimentos das UPA (Irajá, Santa Cruz, Maré) 

 
− Administração do Sistema 

Consulta de Usuários 
Cadastrar Novo Usuário 

 
− Consulta a Processos 

Processos de Aquisição e Pagamento 
 

b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema está em produção contando com 04 (quatro) profissionais sendo 02 
(dois) Analistas de Sistemas, 01 (um) DBA e 01 (um) Gerente de Projeto. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Studio Don NET C# com banco de dados SQL Server 
b) Documentação Disponível 

Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dado e 
Manual do Usuário. 
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III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 
 

a) Estações: PIV / IE6 / 1GB / 80 HD / 
b) Servidores: 2GB / Windows Server / HD120MB / (1 Para BD e 1 para Aplicação) 
c) Software Básico: IIS / Dot Net / IE6 / ORACLE 
d) Comunicação de Dados: Internet / Web 

 

J) - Área Reservada DEFESA CIVIL 
 

o O software disponibiliza um conjunto de informações relacionadas ao negócio da 
defesa civil através de consultas e relatórios gerenciais, que são utilizadas pelos 
usuários de nível gerencial para apoio à decisão. 

o Arquitetura WEB – Dot NET C# / SQL Server 
 

I -  Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
 

− Consulta 
− Painel Geral de OBM em atendimento 
− Eventos em andamento e situação de viaturas 
− Registro de eventos 
− Estatística 
− Geoatendimento 

 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

 

Este sistema está em produção e a equipe utilizada é a mesma empregada no 
desenvolvimento do sistema OBM. 

 
II -  Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 
Visual Studio Dot NET C# com banco de dados SQL Server 

 
b) Documentação Disponível 

Documento de Requisitos. 
 

III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 
 

a) Estações:  PIV / IE6 / 1GB / 80 HD / 
b) Servidores: 2GB / Windows Server / HD120MB / (1 Para BD e 1 para Aplicação) 
c) Software Básico: IIS / Dot Net / IE6 / ORACLE 
d) Comunicação de Dados: Internet / Web 

 
IV - Avaliação / Sugestões e Comentários Adicionais 

 
a) Está pronto e em operação e evolução desde junho de 2007. 
b) É um sistema de geração de relatórios e consultas on-line. 
c) Sua operação não é crítica. 
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K) - Regulação de TRS 
 

o Este sistema atende ao processo regulatório da Central de Regulação de 
Tratamento Renal Substitutivo. Este produto está em produção e sendo utilizado 
pelos gestores municipais, prestador de serviço de diálise e pela equipe 
reguladora na SESDEC. 

 
I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 

 
a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

 
- Solicitação de Ingresso de Paciente (Getor Municipal) 
- Emissão de APAC (Médico Regulador) 
- Solicitação de Diálise com 4 tipos de formulários para solicitação (Prestador de 

Serviço) 
- Autorização (Médico Regualdor) 
- Indicação de Unidade Executora com visão geo-referenciada (Médico Regulador) 
- Relatórios Operacionais e Gerenciais 
 

b) Recursos Humanos Alocados para Operação 
 

A operação é feita pelos próprios usuários, sendo utilizada uma equipe de cinco 
profissionais para manutenção do ambiente de produção, contando com dois analistas 
de sistemas, um DBA, um analista de negócio, e um gerente do projeto. 

 
II -  Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Este produto foi desenvolvido em JEE com banco de dados SQL Server 
 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo de Caso de Uso, Descrição de Caso de Uso, 
Modelo de Dados e Manual de Usuários. 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 

 
a)  É utilizada a mesma infra-estrutura do sistema de Regulação de Leitos. 

 
IV - Avaliação / Sugestões e Comentários Adicionais 
 
a) Este produto visa a aprovação de cada diálise que ocorre no Estado do Rio de 

Janeiro, logo sua disponibilidade é crítica para o setor responsável e para o cidadão 
que necessita deste tratamento. Vale ressaltar que sem a devida autorização, o 
prestador não está autorizado a executar o procedimento.  

b) Ao final de cada competência, os dados regulados irão ser confrontados com os 
dados apresentados pela rede prestadora, gerando indicadores de glosas ou auditoria 
para avaliação da Superintendência de Controle e Avaliação. 

 
L) - Regulação de UTI Neo-Natal

 
o Este sistema atende ao processo regulatório da Central de Regulação de UTI Neo-

Natal. Este produto está em fase de desenvolvimento, com previsão de produção 
para meados do mês de Julho de 2008. Foi elaborado em cima de protocolo 
especifico criado pela equipe de regulação. 
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I. -  Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
 
- Solicitação de UTI Neo-Natal (Unidade Solicitante) 
- Avaliação do Estado do paciente (Médico Regualdor) 
- Busca de Vaga nas Unidades Prestadoras (Médico Regulador) 
- Autorização (Médico Regulador) 
- Indicação de Unidade Executora com visão geo-referenciada (Médico Regulador) 
- Controle da Remoção do Paciente 
- Relatórios Operacionais e Gerenciais 
 

b) Recursos Humanos Alocados para Operação 
 

Esta sendo utilizada uma equipe de três profissionais para desenvolvimento do 
sistema, contando com dois analistas de sistemas e um DBA. 

 
II -  Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Este produto está sendo desenvolvido em Visual Studio Dot NET com banco de dados 
SQL Server 
 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo de Caso de Uso e Descrição de Caso de Uso 
(Parcial). 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 

 
a) É utilizada a mesma infra-estrutura do sistema de Regulação de Leitos. 

 
IV - Avaliação / Sugestões e Comentários Adicionais 

 
a) Este produto visa a aprovação e disponibilização de cada vaga de UTI da rede 

prestadora (Estadual, Federal, Municipal ou privada) para pacientes Neo-Natal. 
 

b) Ao final de cada competência, os dados regulados serão confrontados com os dados 
apresentados pela rede prestadora, gerando indicadores de glosas ou auditoria para 
avaliação da Superintendência de Controle e Avaliação. 

M) - Sistema de Pactuação 
 

o Este sistema atende a SPS, visando dar mais transparência e controle sobre as 
pactuações dos recursos de AIH, tanto intermunicipais quanto inter-regionais.  

o Este sistema está em produção, já tendo sido utilizado em duas oficinas de 
pactuação de AIH, com pleno sucesso de funcionamento. 

 
I -  Sob os aspectos organizacional e de processos: 

 
a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

 
- Perfil da Região 
- Perfil do Município 
- Pactuação de Recursos de AIH 
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- Aceite do Termo de Compromisso 
- Resumo de Pactuações por Município 
 

b) Recursos Humanos Alocados para Operação 
Foi utilizada uma equipe de 2 analistas para o desenvolvimento do sistema. 

 
II -  Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Este produto está foi desenvolvido em Visual Studio . NET 2005 com banco de dados 
SQL Server 2000 
 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo de Caso de Uso e Descrição de Caso, Modelo de 
Entidade-Relacionamentos. 

 
III -  Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 
 

a) É utilizada a mesma infra-estrutura do sistema de Controle de Processos. 
 
IV -  Avaliação / Sugestões e Comentários Adicionais 
 

a) O software precisará ter uma interface com a Central de Regulação, e deve ser 
implementada a consulta dinâmica, onde este será o único. 

 
4.2.2 - Sistemas com Código Fonte-Legados 

A) SAMEP
o Sistema para cadastro de pacientes, e faturamento e registro da distribuição dos 

medicamentos excepcionais pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil. 
o Arquitetura Cliente-Servidor – VB 6.0 / SQL Server 

 
I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 

 
a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

 
Módulo de cadastro de paciente 

• Identificação do paciente (código do sistema, CPF, prontuário, cartão SUS, nome do 
paciente e Pólo de tratamento) 

• Informações complementares (dados pessoais, dados da doença, indicação para 
transplante, dados de exames, dados medicamentos e dados cartão SUS) 

 
Módulo de solicitação de medicamentos excepcionais 

• Solicitação (data, médico, medicamentos e quantidades) 
• Histórico das dispensações 
• Trombólise 

 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema está em produção e sendo operado por 06 (seis) Operadores e 01 (um) 
Coordenador. 
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II - Sob o aspecto tecnológico: 
 

a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 
Visual Basic 6.0 com banco de dados SQL Server. 

b) Documentação Disponível 
Manual de usuário. 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC:  

 
a) Estações 

Configuração Mínima: PIII 500, 256 mb memória ram,  HD 10 GB 
 

b) Servidores 
Servidor Aplicativos: PIV D 2,8 Ghz, 1 GB memória ram, 02 (dois) HD Sata, sendo: 01 
(um) de 40 GB e 01 (um) de 80 GB. 
Servidor BD: 02 (dois) PIII 550, 2.5 GB memória ram, 03 (três) HD SCSI, sendo: 01 de 
18 GB, 01 de 36 GB e de 146 GB. Array com 08 (oito) HD SCSI, sendo: 07 (sete) de 
18 GB e 01 (um) de 36 GB. 
 

c) Comunicação de Dados 

Rede interna com cabeamento par trançado Cat. 5e. Os computadores estão ligados a 
ativos de rede (hub ou switch). 

d) Software Básico 
Servidor Aplicativos: MS Windows 2000 Server SP 4 
Servidor BD: MS Windows 2000 Server SP 4, MS SQL 2000 
Estações: MS Windows 2000 Profissional ou XP Profissional 

 

B) SPL
 

o Sistema de controle do processo de compras da SESDEC, registrando desde a 
requisição até o fechamento da compra. É utilizado apenas para consulta. 

o Arquitetura Cliente-Servidor – VB 6.0 / SQL Server 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
 
• Cadastro e manutenção das requisições, incluindo registro dos processos. 
• Controle do tipo da solicitação (aquisição de material ou prestação de serviço). 
• Pesquisa de mercado (menor preço ou média). 
• Modelos de fax para envio aos possíveis fornecedores para levantamento de custos. 
• Mapa de levantamento de custos. 
• Cadastro de propostas de fornecedor. 
• Indica os itens empatados, bloqueados e com menor preço. 
• Marcação do fornecedor vencedor, de acordo com o resultado da licitação. 
• Preparo dos documentos para serem anexados ao processo. 
• Fechamento do processo no SPL (após a emissão de NAD). 
 

Conc nº 002/08 
30 



 
 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema foi descontinuado e substituído pela Gestão de Compras. Sua base de 
dados é apenas consultada. Atualmente contando com 03 (três) Operadores no 
preparo da documentação necessária para constituição do processo de compra e 01 
(um) Operador para fase de licitação. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Basic 6.0 com banco de dados SQL Server. 
 

b) Documentação Disponível 
Documento de Requisitos, Modelo e Descrição de Casos de Uso, Modelo de Dados e 
Manual do Usuário. 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC: 

 
a) Estações 

Configuração Mínima: PIII 500, 256 mb memória ram,  HD 10 GB 
 
b) Servidores 

Servidor Aplicativos: PIV D 2,8 Ghz, 1 GB memória ram, 02 (dois) HD Sata, sendo: 01 
(um) de 40 GB e 01 (um) de 80 GB. 
Servidor BD: 02 (dois) PIII 550, 2.5 GB memória ram, 03 (três) HD SCSI, sendo: 01 de 
18 GB, 01 de 36 GB e de 146 GB. Array com 08 (oito) HD SCSI, sendo: 07 (sete) de 
18 GB e 01 (um) de 36 GB. 

 
c) Comunicação de Dados 

Rede interna com cabeamento par trançado Cat. 5e. Os computadores estão ligados a 
ativos de rede (hub ou switch). 

 
d) Software Básico 

Servidor Aplicativos: MS Windows 2000 Server SP 4 
Servidor BD: MS Windows 2000 Server SP 4, MS SQL 2000 
Estações: MS Windows 2000 Profissional ou XP Profissional 

 
C) Autoest

 
o Sistema de controle de estoque do Armazém Central da SESDEC (Central Geral de 

Abastecimento) com registro do processo interno de trabalho. Interfaceia com o 
sistema STOK. 

o Arquitetura Cliente-Servidor – VFOX / Xbase 
 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
 
• Registro de entrada de insumos gerais. 
• Controle do estoque utilizando a Curva ABC. 
• Armazenamento dos produtos, com controle dos endereços (localização dos lotes). 
• Registro das necessidades de cada unidade de saúde - Mapa de distribuição de 

grade). 
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• Registro da saída dos insumos, para atendimento das unidades de saúde. 
• Controle de validade dos medicamentos. 
• Agendamento e controle da entrega dos insumos pelos fornecedores. 
• Bloqueio de utilização de lote: análise do medicamento, validade recontagem, etc. 
• Elaboração de Demonstrativo de Movimentação Orçamentária (DMO). 
 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema não está sendo utilizado em sua plenitude devido a modificações que a 
nova gestão está implantando. Atualmente conta com 03 (três) operadores. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Fox com banco de dados SQL Server. 
 
b) Documentação Disponível 

Manual de usuário. 
 

III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC:  
 

a) Estações 
Configuração Mínima: PIII 500, 256 mb memória ram,  HD 10 GB 

b) Servidores 
Servidor Aplicativos: PIV D 2,8 Ghz, 1 GB memória ram, 02 (dois) HD Sata, sendo: 01 
(um) de 40 GB e 01 (um) de 80 GB. 
Servidor BD: Celeron D 2.13 Ghz, 1GB memória ram,  02 (dois) HD 40 Gb IDE 

c) Comunicação de Dados 
Rede interna com cabeamento par trançado Cat. 5e. Os computadores estão ligados a 
ativos de rede (hub ou switch). O Armazém  Central (CGA) possui 01 (um) link de 
comunicação 256 K com o Proderj. O acesso ao sistema pelo Nível Central Através é 
feito através de VPN. 

d) Software Básico 
Servidor Aplicativos: MS Windows 2000 Server SP 4 
Servidor BD: MS Windows 2000 Server SP 4, MS SQL 2000 
Estações: MS Windows 2000 Profissional ou XP Profissional 

 

D) GFES

o Sistema de controle orçamentário-financeiro. É utilizado apenas para consulta. 
o Arquitetura Cliente-Servidor – FIVEWIN / Xbase 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 
 

• Controle do processo de utilização de recurso orçamentário e financeiro . 
• Auxilia no acompanhamento da liberação de recursos financeiros, sua utilização e a 

prestação de contas. 
• Detecta as necessidades de utilização dos recursos financeiros. 
• Despesa: abertura do processo administrativo => disponibilidade orçamentária => 

enquadramento legal da despesa => autorização das despesas => empenhamento 
financeiro. 
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• Financeiro: atestação das despesas -> pagamento da despesa. 
• Encerramento do processo: elaboração da Prestação de contas. 
 
b) Recursos Humanos Alocados para Operação 

Este sistema foi descontinuado e substituído pelo SAFIRA. Sua base de dados é 
apenas consultada. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

FIVEWIN com banco de dados  XBase. 
 
b) Documentação Disponível 

Manual de usuário. 
 

III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC:  
 

a) Estações 
Configuração Mínima: PIII 500, 256 mb memória ram,  HD 10 GB 

c) Servidores 
Servidor Aplicativos + BD: PIV D 2,8 Ghz, 1 GB memória ram, 02 (dois) HD Sata, 
sendo: 01 (um) de 40 GB e 01 (um) de 80 GB. 

d) Comunicação de Dados 
Rede interna com cabeamento par trançado Cat. 5e. Os computadores estão ligados a 
ativos de rede (hub ou switch).  

e) Software Básico 
Servidor Aplicativos + BD: MS Windows 2000 Server SP 4, FIVEWIN / XBase 
Estações: MS Windows 2000 Profissional ou XP Profissional 

 
E) SISAF

 
o Sistema de controle de pessoal. É utilizado apenas para consulta. 

o Arquitetura Cliente-Servidor – VB 6.0 / SQL Server 
 

I - Sob os aspectos organizacional e de processos: 
 

a) Funcionalidades / Estrutura Organizacional 

•  Dados Pessoais 
•  Dados Funcionais 
•  Histórico Funcional 
•  Licenças 
•  Dependentes 
•  Documentação 
•  Férias 
•  Mapa de Tempo de Serviço 
•  Escala 
•  Controle de Ponto Eletrônico 
•  Acompanhamento de concursados 
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b) Recursos Humanos Alocados para Operação 
Este sistema foi descontinuado e substituído pelo Gestão de RH. Sua base de dados 
é apenas consultada. 

 
II - Sob o aspecto tecnológico: 

 
a) Plataforma / Ambiente de Desenvolvimento e de Produção 

Visual Basic 6.0 com banco de dados SQL Server. 
 

b) Documentação Disponível 
Manual 

 
III - Sob o aspecto de infra-estrutura de TIC:  

 
a) Estações 

Configuração Mínima: PIII 500, 256 mb memória ram,  HD 10 GB 

b) Servidores 
Servidor Aplicativos: PIV D 2,8 Ghz, 1 GB memória ram, 02 (dois) HD Sata, sendo: 01 
(um) de 40 GB e 01 (um) de 80 GB. 
Servidor BD: 02 (dois) PIII 550, 2.5 GB memória ram, 03 (três) HD SCSI, sendo: 01 de 
18 GB, 01 de 36 GB e de 146 GB. Array com 08 (oito) HD SCSI, sendo: 07 (sete) de 
18 GB e 01 (um) de 36 GB. 
 

c) Comunicação de Dados 
Rede interna com cabeamento par trançado Cat. 5e. Os computadores estão ligados a 
ativos de rede (hub ou switch).  

d) Software Básico 
Servidor Aplicativos: MS Windows 2000 Server SP 4 
Servidor BD: MS Windows 2000 Server SP 4, MS SQL 2000 
Estações: MS Windows 2000 Profissional ou XP Profissional 

 
4.2.3 - Sistemas DATASUS 
 
• Esses sistemas demandam suporte a operação e a construção eventual de módulos de 

apoio. 

• São sistemas desenvolvidos e mantidos pelo DATASUS / MS e utilizados pelos diversos 
setores da SESDEC, além de setores dos municípios e associados ao SUS, de qualquer 
esfera. A SESDEC não possui o código fonte. 
 

a) SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais  

Sistema utilizado para faturar os procedimentos ambulatoriais. 

 
b) SISAIH01 – Sistema de Autorização de Internação Hospitalar 

Cada estabelecimento informa dados sobre as internações incluindo quanto gastou 
em cada internação e essas informações são absorvidas pelo SIHD para um futuro 
repasse de verba. 
 

c) SIHD - Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado 

O sistema consolida as informações oriundas do SISAIH01. 
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d) SGIF – Sistema de Gestão de Informação Financeira  

O sistema faz a liberação do pagamento final aos municípios baseado no que foi 
informado através dos arquivos de faturamento do SIHD e do SIA. 
 

e) SIM/SINASC – Sistema de Informação de Mortalidade e Sistema de Informação 
de Nascidos vivos  

Cada estabelecimento informa dados sobre falecimentos e nascimentos sob suas 
responsabilidades. 
 

f) SINAN – Sistema Nacional de Agravos Notificáveis  

Usado para informar ao ministério da saúde os casos de doenças de notificação 
compulsória encontrados nas unidades assistenciais. 

g) SISPRENATAL – Sistema de Pré-Natal  

Sistema que controla as consultas de pré-natal, recebendo as fichas de consultas 
que são inseridas pelos municípios. 

h) PIDCS - Programa de Inclusão Digital das Secretarias e Conselhos de Saúde 

Programa que desenvolve sites de conteúdo e endereços de e-mail para as 
secretarias municipais de saúde e conselhos municipais de saúde. 

i) SIAB - Sistema de Informações de Atenção Básica  

Acompanhamento das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da 
Família (cadastros de famílias, condições de moradia, saneamento e composição 
das equipes de saúde). 
 

j) SIOPS - Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos 

O banco de dados do SIOPS é alimentado pelos Estados e pelos Municípios. Tem 
por objetivo apurar as receitas totais e os gastos em ações e serviços públicos de 
saúde. 

k) SIPNI - Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações 

Percentual de menores de um ano de idade imunizados com vacinas específicas, 
em determinado espaço geográfico, no ano considerado, atualizado anualmente. 

 
l) SISCAM - Sistema de Informações do Câncer da Mulher 

Sistema de gerenciamento das informações oriundas das unidades de saúde para 
ações de um programa de controle de câncer, principalmente de colo de útero. 

m) GIL - Gerenciamento de Informações Locais 

Destina-se à informatização da rede ambulatorial básica fornecendo informações 
sobre a morbidade da população atendida. 
 

n) SIGAE - Sistema de Gerenciamento das Unidades Ambulatoriais Especiais 

Oferece ao administrador da Unidade Ambulatorial Especializada informações 
essenciais para a gestão. 
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o) CIDAD 
Este sistema controla a oferta e distribuição de faixas para nascidos vivos para os 
municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

 
4.3 - Qualificações dos serviços técnicos especializados: 
 

1 - Administração de Banco de Dados

• Validação do modelo de dados, assegurando a aderência do modelo de dados ao 
modelo corporativo da SESDEC; 

• Elaboração de padronização das nomenclaturas, da dicionarização de dados e de 
Modelos de Entidades e Relacionamentos; 

• Concepção e desenho de realização de manutenção do modelo corporativo do banco 
de dados; 

• Tuning de banco de dados corporativo; 

• Conhecimentos das plataformas Windows 2000+ e da plataforma UNIX / Linux. 

• Experiência no desenvolvimento de sistemas para a área de Serviços de Saúde. 
 
2 - Análise de Sistemas

• Elaboração de orçamento de projetos; 

• Levantamento das necessidades do cliente; 

• Elaboração do modelo de dados e do modelo conceitual do sistema a ser 
desenvolvido; 

• Elaboração de instruções para a programação; 

• Elaboração de informações para operação de sistemas; 

• Elaboração do modelo conceitual e lógico do projeto de aplicativos de softwares; 

• Sugestão de soluções para problemas de maior complexidade. 

• Experiência em ambiente de desenvolvimento Java e .Net (VB.Net, C#, ASP.Net, 
etc.); 

• Experiência no uso de UML; 

• Experiência em ambiente de desenvolvimento utilizando Banco de Dados Oracle 
,Postgree ou  MS SQL Server; 

• Experiência em ambientes Windows 2000+ e UNIX/Linux; 

• Experiência em Desenvolvimento de Sistemas em arquitetura Web; 

• Experiência no desenvolvimento de sistemas para a área de Serviços de Saúde. 

• Experiência em ambiente de desenvolvimento Web; 

 
3 - Análise de Negócios

• Realização de análise de processos operacionais visando a melhoria dos processos 
para futura automação; 

• Levantamento de necessidades de sistemas específicos para o processo; 
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• Orientação dos trabalhos de desenvolvimento e/ou lançamento de novos produtos, 
com a finalidade de viabilizar o atendimento de metas e objetivos dos negócios. 

• Orientação dos trabalhos de consultores externos e fornecedores de serviços de 
informática, no desenvolvimento e/ou lançamento de novos produtos, com a finalidade 
de viabilizar o atendimento de metas e objetivos dos negócios. 

• Conhecimentos do ambiente de produção Windows 2000+ ou UNIX/Linux; 

• Experiência em produção de Sistemas em arquitetura Web; 

• Experiência no desenvolvimento de sistemas para a área de Serviços de Saúde. 
 

4 - Análise de Suporte

• Administração de sistemas operacionais de rede, infra-estrutura e protocolos; 
• Suporte de último nível para as áreas de desenvolvimento de aplicações; 
• Orientação de profissionais de menor conhecimento na solução de problemas mais 

complexos; 
• Projeção e configuração de ambientes de programação, conectividade, segurança, 

ferramentas de análise de desempenho e de auditoria; 
• Suporte avançado sobre sistemas operacionais de rede, infra-estrutura e protocolos. 
• Experiência na atividade de suporte a rede; 
• Experiência em administração de serviços Internet: Correio Eletrônico – Outlook 

Exchange, Servidor Web, FTP; 
• Experiência em administração de serviços de Firewall; 
• Experiência na atividade de configuração e gerenciamento de redes TCP/IP; 
• Conhecimentos dos ambientes Windows 2000 / 2003 / XP. 
 
5 - Análise de Produção

• Desenvolvimento e implementação de rotinas de produção necessárias à 
operacionalização de novos sistemas; 

• Definição da rotina de procedimentos, bem como da manutenção de controle de 
sistemas de produção; 

• Elaboração e coordenação de treinamento na área de produção, orientando quanto 
aos detalhes técnicos; 

• Suporte e elaboração de treinamento na área de produção, orientando quanto aos 
detalhes técnicos; 

• Desenvolvimento e implementação de rotinas de produção necessárias à 
operacionalização de novos sistemas; 

• Experiência em ambiente de produção Windows 2000+ e UNIX / LINUX; 
• Experiência em ambiente de produção usando Banco de Dados Oracle ou  MS SQL 

Server ou Postgress.  
• Experiência em produção de Sistemas em arquitetura Web; 

• Experiência no desenvolvimento de sistemas para a área de Serviços de Saúde. 
 

6 - Programação de Computador 

• Codificação, depuração e testes no desenvolvimento de sistemas utilizando as 
linguagens: C#, VB.Net, ASP.Net, Java, Java Script, HTML; 
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• Experiência em ambiente de desenvolvimento, .Net e JAVA. 

• Experiência em Windows 2000+, UNIX / Linux; 

• Experiência em programação HTML, Javascript Java e PHP. 

• Experiência em programação orientada a objeto; 
 

7 - Operação de Computador 

• Operação de computador e monitoramento do desempenho dos sistemas, visando o 
processamento dos serviços dentro dos padrões de qualidade e prazos estabelecidos; 

• Experiência em manipulação de planilhas eletrônicas, processadores de texto etc.; 

• Domínio de navegação em Internet; 

• Experiência em operação de sistemas na área de Serviços de Saúde. 
 
8 - Operação de Produção

• Implementação de rotinas de produção necessárias à operacionalização de novos 
sistemas; 

• Suporte aos usuários dos sistemas em produção; 

• Suporte e treinamento na área de produção, orientando os usuários quanto aos 
detalhes técnicos; 

• Experiência em ambiente de produção Windows 2000+ e UNIX / LINUX. 

• Experiência em produção de Sistemas em arquitetura Web. 
 
 

9 - Operação de Suporte

• Manutenção de hardware e software nos equipamentos utilizados na 
operacionalização dos sistemas em produção; 

• Suporte e treinamento aos usuários; 

• Execução de serviços de cabeamento estruturado, crimpagem de cabos, colocação de 
canaleta etc. 

• Experiência em ambiente de produção Windows 2000+, XP Pro e UNIX / LINUX. 

• Curso de manutenção de microcomputadores. 
 

10 - Gerência de Projetos de TI

• Desenvolvimento, especificação para elaboração de projetos respeitando as fases de 
iniciação, planejamento, monitoramento e controle, execução e encerramento; 

• Gerenciamento dos projetos respondendo pela integração, plano de projeto, definição 
do escopo, cronograma, custos, qualidade, plano de comunicação e riscos de cada 
um deles. 

• Acompanhamento, gerenciamento de projetos seguindo os procedimentos 
estabelecidos no guia PMBOK; 

• Desenvolvimento, especificação e controle da sistemática para o acompanhamento do 
portfólio de projetos; 

• Experiência em gerenciamento de equipes; 

• Experiência em ambiente de produção Windows 2000+.  
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• Experiência em implantação de escritórios de gerenciamento de projetos; 

• Experiência em treinamento de equipes; 

• Certificação PMP; 

• Certificação Project; 

• Experiência em ambiente de Sistemas em arquitetura Cliente/Servidor e Web. 
 

11 - Atendimento de Help Desk

• Suporte básico por telefone;  

• Atendimento de problemas de baixa complexidade, em que instruções rápidas e 
objetivas sejam suficientes para a pronta elucidação da dúvida apresentada; 

• Conhecimento básico de micro informática; 

• Conhecimentos nos ambientes Windows 2000+, XP Pro e UNIX / Linux 

 

4.4 – Estimativa de horas de Suporte: 
 

SUPORTE ESPECIALIZADO HORAS ESTIMADAS DE 
SUPORTE - MENSAL 

ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS 880 

ANÁLISE DE SISTEMAS, NEGOCIOS, 
SUPORTE E PRODUÇÃO 10.384 

PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADOR 2.288 
OPERAÇÃO DE COMPUTADOR, PRODUÇÃO E 

SUPORTE 49.104 

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI 880 

ATENDIMENTO HELP DESK 1.452 
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